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Doel van de Stichting Puree
Het doel van de stichting is: het behartigen van de belangen van uitkeringsgerechtigden,
zowel materieel als immaterieel, welke belangen een individueel of een collectief karakter
kan hebben, en voorts al hetgeen dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting tracht haar doel te realiseren door:
 Het instellen en in stand houden van een platform van en voor
uitkeringsgerechtigden
 Het geven van voorlichting en informatie aan mensen die afhankelijk zijn van een
uitkering door de gemeente of haar uitvoeringsinstantie.
 Het bevorderen van overleg en contact tussen uitkeringsgerechtigden en
uitvoeringsinstanties over voor hen toepasselijke wetgeving
 Het adviseren van uitkeringsinstanties ter zake van het uitkeringsbeleid
 Het samenwerken met of deelnemen in organisaties met overeenkomstige
doelstelling.
Jubileum Stichting Puree
Op 15 november 2016 heeft de stichting haar 20 jarig bestaan gevierd met een mini
symposium over beschut werk. Ongeveer 60 deelnemers werden toegesproken door Else
Roetering (ambtelijk secretaris Landelijke Cliëntenraad), Ronald van Drogenbroek
(Manager Commercie en Bedrijfsvoering Ferm Werk), Arnauld van Vliet (directeur van Vliet
Hoveniers Boskoop) en Martien Kromwijk (wethouder Bodegraven-Reeuwijk).

De Kijk op Bodegraven maakte van het 20 jarig jubileum voorpagina nieuws. Het artikel kun
je vinden via https://www.scribd.com/book/328957843/KijkopBodegraven-wk4326oktober2016-pdf

Bestuurlijke verankering
De Stichting Puree heeft haar wettelijke grondslag als cliëntenorganisatie in artikel 47 van
de Participatiewet. Op 18 december 2014 is een convenant gesloten met de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk waarin hiervoor genoemde doelen worden opgedragen en aanvaard
door de Stichting Puree. Het convenant is te vinden op www.stichtingpuree.nl
In het kader van de gemeenschappelijke regeling (GR) hebben de gemeenten Woerden,
Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en Oude Water de uitvoering van de Participatiewet
samengebracht in één organisatie: Ferm Werk te Woerden. Daarbij zijn tevens alle
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verordenende bevoegdheden, waaronder de verordening cliëntenparticipatie overgedragen
aan de GR Ferm Werk. 18 december 2014 zijn de verordeningen vastgesteld in het AB Ferm
Werk. Op grond van de nieuwe verordening cliëntenparticipatie neemt Stichting Puree met
twee leden en één plaatsvervanger deel aan de nieuwe cliëntenraad Ferm Werk. De
cliëntenraad Ferm Werk is in werking getreden per 1 januari 2015. De Stichting Puree wordt
vertegenwoordigd door mw. F. Boom en dhr. J. den Bleker.

Realisatie stichtingsdoelen
Het doel van de stichting werd in 2016 gerealiseerd door onder andere de volgende
activiteiten:
Contact met gemeenteraad, raadscommissies en politieke fracties
Puree volgt de vergaderingen van de raadscommissie en raad. Bij raadsvergaderingen of
hoorzittingen met voor bijstandsgerechtigden en burgers op of onder de armoedegrens
relevante onderwerpen waren we aanwezig en hebben in enkele gevallen via de
inspreekmogelijkheid onze visie gedeeld met de commissie en raad. Desgevraagd spreken
we met afzonderlijke fracties uit de gemeenteraad over zaken die de Participatiewet en het
Armoedebeleid aangaan.
Overleg met de gemeente en college B&W.
Het regulier overleg met het college, in het bijzonder wethouder Martien Kromwijk en de
gemeente is informatief en constructief. Puree wordt door de gemeente in een vroeg
stadium (ambtelijk) betrokken bij het beleid rond armoede en bijstand. Puree spreekt haar
waardering graag uit in de richting van Martien Kromwijk en Freek de Haas voor het
plezierige contact.
Ondersteuning cliënten
In 2016 zijn 7 vragen van cliënten binnengekomen via mail, contactpagina van de website of
telefonisch. In voorkomende gevallen zijn we meegegaan met cliënten naar Ferm Werk De
meeste vragen hebben betrekking:
 Bijstandsuitkering en bijzondere vergoedingen
 Door Ferm Werk opgelegde maatregelen
 Woonruimte, urgentieverklaring en bijstand
 Scholing
 Beschut werk
In vrijwel alle gevallen zijn de vragen naar tevredenheid
afgehandeld dan wel is doorverwezen naar de juiste
instantie.
Ten behoeve van een goede voorbereiding van ons advies
met betrekking tot de evaluatie sociaal domein 2016
hebben we een advertentie geplaatst. Het is ons opgevallen
dat een advertentie in de lokale krant naar verhouding veel
reacties oplevert. Sommige reacties gaven toch blijk van
veel onopgemerkte problematiek. Voorts hebben we goed
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gebruik kunnen maken van ervaringen van Vota en Kwadraad bij het opstellen van ons
advies.
Advisering
Puree heeft in 2016 negen schriftelijke adviezen verstrekt of vragen gesteld aan het college:
 Advies 3e kwartaalrapportage Ferm Werk 2016 (20 november 2016)
 Advies wijzigingen verordeningen Ferm Werk (2 november 2016)
 Vraag aan het college B&W over deelname aan experiment Meer vrijheid voor
uitkeringsgerechtigden (14 oktober 2016)
 Advies Burgerpeiling 2016 in samenwerking met WMO raad (1 oktober 2016)
 Advies evaluatie Sociaal Domein 2016 (26 augustus 2016)
 Advies Inkomensschommelingen 2016 (9 juli 2016)
 Advies Clienttevredenheidsonderzoek Ferm Werk 2015 (12 mei 2016)
 Advies 1e kwartaalrapportage Ferm Werk 2016 (12 mei 2016)
 Advies 4e kwartaalrapportage Ferm Werk 2015 (8 maart 2016)
Alle adviezen zijn terug te vinden op de website www.stichtingpuree.nl .
Deelname kernteam Armoede
De stichting Puree maakt deel uit van het in 2015 ingestelde kernteam Armoede. Dit
kernteam is onder voorzitterschap van wethouder Kromwijk in 2016 tweemaal bij elkaar
geweest. Stichting Puree heeft een bijdrage geleverd in het programma van de Armoede
bijeenkomst ‘Herken de signalen’ op 24 november 2016 in Nieuwerbrug.
Activiteiten in het netwerk
De Stichting Puree participeerde actief in diverse landelijke, regionale en lokale organisaties,
zoals:
 Landelijke cliëntenraad Participatiewet (LCR).
 Puree heeft in het kader van de samenwerking contacten gelegd met Kwadraad
(maatschappelijk werk) en Sociaal Team (armoedebeleid)
 PG de Ark. Puree heeft tweemaal gesproken bij de collecte en daarnaast
deelgenomen aan de denktank PG De Ark.
 WMO raad. Met de Wmo raad wordt goed samengewerkt. In voorkomende gevallen
wordt gezamenlijk advies uitgebracht.
 Vota, de samenwerking met Vota is vruchtbaar en hecht
 Tympaan
Kerstpakketten
Ook dit jaar heeft Puree in december op 50 adressen traditiegetrouw weer een
decemberpakket van onze stichting afgeleverd. De pakketten werden mede mogelijk
gemaakt door sponsoring van de PG gemeente de Ark in Reeuwijk, de RK Petrus en Paulus
kerk te Reeuwijk-Dorp en diverse bedrijven. Op deze plaats willen we nadrukkelijke
erkenning uitspreken aan alle personen en organisaties die de kerspakketten hebben
mogelijk gemaakt.
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Publiciteit
De website wordt steeds beter bezocht. We hebben in 2016 qua bezoekcijfers een duidelijke
en grote sprong voorwaarts gemaakt. Zaten we in 2015 gemiddeld nog rond de 700 ‘visits’
per maand, in 2016 zijn we gestegen naar gemiddeld ruim 2000 visits per maand.
In totaal in 2016 hebben we nl. 26100 visits gehad, wat een gemiddelde oplevert van 2175
bezoeken per maand. Uitschieter in oktober 2016: 2796 bezoeken. Laagste in juli 2016: 1860
bezoeken.
Desgevraagd plaatsen we activiteiten van andere organisaties die van belang zijn voor onze
‘achterban’ op onze website. Zo hebben we de ‘bootcamp voor mensen met een laag
inkomen’ georganiseerd door de Buurtsportcoaches SBAB en het Huis van Alles
doorgeplaatst. Ook geven we informatie van Ferm Werk over bijvoorbeeld collectieve
ziektekostenverzekering door. Zo dragen we vanuit Puree ook op bescheiden wijze bij aan
het welslagen van activiteiten en initiatieven van andere organisaties.
In 2016 hebben we een nieuwe flyer laten drukken. Deze flyer wordt op verschillende
openbare plaatsen beschikbaar gesteld. Op 22 november 2016 heeft Puree deelgenomen
aan de Informatiemarkt ‘Hoe verover ik mijn baan’. Op 1 oktober heeft Puree deelgenomen
aan de vrijwilligersmarkt.

Stichtingszaken.
De Stichting vergaderde 8 maal gedurende het verslagjaar waarvan tweemaal in
aanwezigheid van wethouder Kromwijk. Veel onderling overleg vond plaats via email en
telefoon. In 2016 werd een vrijwilligersvergoeding aan de platformleden toegekend van
€200. Dit ter compensatie van gemaakte kosten voor (mobiele) telefoon, printer toebehoren
en vervoerskosten. In het kader van de vernieuwing van de te gebruiken ICT middelen is in
2016 eenmalig een totaal bedrag van €2000 beschikbaar gesteld. 4 vrijwilligers hebben van
deze regeling gebruik gemaakt om een personal computer, laptop of netwerkapparaat aan
te schaffen. De Stichting heeft in 2016 een bijeenkomst over beschut werk gevolgd bij
Stimulansz.
Bezetting
De volgende personen maken deel uit, of hebben gedurende (een deel van) het verslagjaar
deel uitgemaakt van het platform:













de heer J. den Bleker
mevrouw F. Boom (secretaris)
de heer R. Boom
de heer J. J. Bouwens (voorzitter)
mevrouw A. van Dijk – Osenberg (penningmeester)
mevrouw B. Molenaar
de heer E. Olivier (agenda lid)
mevrouw L. van Ree
mevrouw A. M. van Wingerden - den Breejen
de heer T. Zwaneveld (webmaster)
mevrouw M. Maas
de heer M. Meijer
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Mevrouw F. Boom is tevens lid van het platform gehandicapten en lid van de WMO raad.
De heer J. den Bleker is extern lid van de cliëntencommissie WSW van Ferm Werk te
Woerden. Mevrouw F. Boom en de heer J. den Bleker maken namens Puree deel uit van de
cliëntenraad Ferm Werk.
Het ‘Puree-jaar’ is op 30 november 2016 afgerond met een diner in de restaurant Bij Robbert
te Bodegraven. Bij die gelegenheid is tevens afscheid genomen van Loes van Ree en Bep
Molenaar. Ook langs deze weg bedanken we hen hartelijk voor de inzet en bijdragen aan de
stichting en hun hulp aan de belanghebbenden. Loes heeft aangegeven op afroep nog
beschikbaar te zijn. Daarvan zullen we graag als het nodig is gebruik maken.

Vooruitblik op 2017
In 2016 heeft de stichting haar activiteiten meer gericht op de advisering van gemeente
Bodegraven-Reeuwijk. Dit heeft geleid tot een flink aantal adviezen aan gemeenteraad en
college. In 2017 wil Puree deze lijn voortzetten. Met name het beleid rond mensen met een
arbeidsbeperking vraagt om aandacht. Garantiebanen en beschut werk is in theorie goed
beleid, in de praktijk lijkt het nog niet goed van de grond te komen.
Vanzelfsprekend adviseren we ook individuele belanghebbenden. Waar dat kan in
samenwerking met andere organisaties en instanties.
In 2017 wil PUREE zich onder meer richten op:
 Het beleid van de gemeente rond de participatiewet en armoede. We adviseren op
de kwartaalrapportages van Ferm Werk. Daarbij zullen we desgevraagd ook de
politieke raadsfracties graag van advies voorzien.
 Het bijdragen aan een goed armoedebeleid in onze gemeente. Via het Kernteam
Armoede zullen we een actieve bijdragen leveren.
 Het aanhalen van contacten met mensen die te maken hebben gehad met het
participatiewet (bijstand) en armoedebeleid.
 Het re-integratiebeleid van de gemeente. Hoe worden instrumenten ingezet en wat
is het effect?
 Samenwerking met andere organisaties zoals de Wmo raad en het Sociaal Team.
 Het versterken van onze deskundigheid en professionaliteit.

Woord van dank
De stichting is dank verschuldigd aan de vrijwilligers van het platform, de raads- en
commissieleden voor hun luisterend oor, het college van B&W, in het bijzonder Martien
Kromwijk ‘onze’ wethouder, Freek de Haas ‘onze’ ambtenaar, de medewerkers en directie
van Ferm Werk en vele andere personen en instanties die het initiatief voor een platform
voor uitkeringsgerechtigden ondersteunen. Mede dankzij de financiële bijdragen van de
gemeente en PG De Ark en de RK Petrus en Pauluskerk te Reeuwijk-Dorp kon PUREE
genoemde activiteiten ontplooien. Toch blijven bijdragen en andere vormen van
ondersteuning welkom om onze doelstellingen te realiseren.
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Bodegraven, 21 januari 2017

Het Bestuur,

J. J. Bouwens (voorzitter)

F. Boom (secretaris)

A. van Dijk - Osenberg (penningmeester)
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Baten/Lasten overzicht
2016
€
Baten
Bijdrage Gemeente
Collecten Kerk
ontvangen rente
Totale Baten

€

2014
€

4843
4843
4843
1563,19
1077,33
1070,51
29,8
81,5
101,4
____________________________
6435,99
6001,83
6014,91

Lasten
ICT kosten Computer
Vrijwilligersvergoeding
Bestuurskosten
Cursussen/Documentatie
PR/Publiciteit
Administratie
Kerstpakketten
vorige boekjaren
Bankkosten

2487,08
1870
944,9
989
584,29
96,74
1305,25
179,92
89,07

Totale lasten

8546,25

Baten overtroffen de lasten
De lasten overtroffen de baten

2015

1733,33

2100

1093
1633,38
1243,4

938,2
2466,44

5703,11

6069,92

298,72
2110,26

55,01
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Begroting 2017

Begroting Werkelijk Begroting
2017
2016
2016

Begroting Lasten
Vrijwilligersvergoeding
Cursus/Documentatie
PR/ Publicatie
Bestuurskosten
Administratie
Kerstpakketten
ICT Kosten Computer
vorig BKJ
Bankkosten

1800
1000
600
1000
100
1300
300

1870
1500
989
500
584,29
900
944,9
500
96,74
200
1305,25
1000
2487,08
1500
179,92
89,07
______________________________
6100

8546,25

6100

4843
1100

4843
1563,19
29,8
2110,26

4843
1100

Dekking
Vergoeding vanuit Gemeente
Vergoeding vanuit Diverse
rente
Saldo tekort
Saldo over

157
157
____________________________
6100

8546,25

6100
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Saldo
2016

Saldo vorig jaar
Winst/verlies
Saldo verslagjaar

2015

2014

4.980,11
4.681,39
4.736,40
-2.110,26
298,72
-55,01
_____________________________
2.869,85
4.980,11
4.681,39

Bezittingen en Schulden
Geldmiddelen
ASN Bank
ING Bank

31-12-2016
31-12-2016

Nog te bet. en reserveringen
Saldo

5.862,34
5.807,19
5.725,69
325,36
2.465,42
3.498,20
_____________________________
6.187,70
8.272,00
9.223,89
-3.317,85
3.292,50
4.542,50
_____________________________
2.869,85
4.980,11
4.681,39
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